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Acta de la reunió del GRUP del Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social

Dia: 11/03/2020
Lloc: UPC

Assistents: Rafa  Gàzquez,  Mercedes  Garcia,  Dolors  Frigola,  Monica  Guiteres  i
Juan Martinez
Excusen: Dante Maschio, Susana Martínez

Ordre del dia: 

1.Valoració de la situació del grup, funcionament. 
2. Situació i funcionament al grup de treball dret a l'aigua.
3. Concreció esmenes al "Protocol per evitar els fraus al servei 
d'abastament"
4.Proposta de revisió de la Instrucció sobre comptadors.

Punt 1. Valoració de la situació del grup. Funcionament
S’ha enviat un correu demanant un pronunciament a totes les persones que estan a 
la llista del grup per saber si estan interessades a seguir.
Hi ha gent que no ha interactuat mai ni ha contestat al correu, es decideix que les 
persones que han interactuat alguna vegada o han manifestat que volen seguir 
seguiran reben el correus i les convocatòries.

Punt 2. Situació i funcionament al grup de treball dret a l'aigua,
El grup es obert i hi ha un subgrup per treballar els protocols integrat per:
Juan, Rafa, Dolors, Mercedes, Mónica, Susana, Nataly i Carlos.

Punt 3. Concreció esmenes al Protocol per evitar els fraus al servei d’abastament.
Es finalitza la revisió, esmenes i aportacions al document per portar-ho a la propera 
reunió fixada amb els tècnics de l’Ajuntament el proper divendres. (actualment 
suspesa).
A la reunió assistiran Juan, Dolors i Mercedes
Es planteja que les notificacions per carta no han de crear por, per tant s’han 
d’entendre amb un llenguatge planer i concís i donant eines per solucionar-ho. Hi ha 
la proposta de fer carta afegint díptic on es puguin visualitzar els drets i les 
actuacions a fer.
Dolors i Monica s`encarreguen de fer una proposta.

Punt 4. Protocol de revisió de la instrucció sobre comptadors.
La propera setmana s’haurien d’enviar les esmenes a nivell individual,
El punt del Dret humà a l’aigua el treballaran la Nataly i el Carlos.
S’hauria de desmuntar jurídicament la petició d’autorització al propietari perquè això 
es el que bloqueja la instrucció.
Desmuntar les condicions que s’exigeixen perquè les autoritzacions del comptador 
estiguin condicionades només a l’informe de vulnerabilitat.
Argumentar l’ús anòmal de la propietat respecte als deures que tenen els propietaris.


